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ZIMNÍ FARMÁŘSKÁ SLAVNOST
20.2.2016
V pořadí již třetí farmářská slavnost v novém pojetí vedení Statutárního města Mostu,
se konala v sobotu 20. února 2016 na 1. náměstí v Mostě pod názvem „ZIMNÍ
FARMÁŘSKÁ SLAVNOST“
 prodej kvalitních potravin regionálních výrobců
 zabijačkové hody
 soutěže a zábava
Farmářská slavnost se velmi vydařila a 1. náměstí bylo zcela zaplněno návštěvníky,
kteří měli co ochutnávat, kupovat, soutěžit a poslouchat cimbálovou muziku.
Velmi zajímavé byly dva výstupy herců mosteckého divadla, pod vedením Jiřího
Krause, kteří sehráli divadelní scénku „Zabijačka! Co a jak?
Vzhledem k veterinárním nařízení, nelze předvést na volném prostranství „skutečnou
zabijačku“, nahradila ji maketa prasete, divadelní scénka a řeznické a uzenářské
stánky se spoustou zabijačkových výrobků.
Návštěvníci farmářské slavnosti ochutnávali a hodnotili jitrnice od regionálních
řezníků, ale také soutěžili na silostroji.
Na konci slavností byla vyhodnocena soutěž „O nejchutnější jitrnici“ a 3 kategorie
silové soutěže.
Také Okresní agrární komora Most zde měla velký stánek s regionálními
potravinami, které návštěvníkům moc chutnaly a to:
 Vojtěch Strauss – řeznictví a uzenářství Most – jitrnice, jelita, uzené maso,
škvarkové sádlo a klobásy
 MIPO Market Most – koblížky, minizákusky, pohárky, chléb a rohlíky
Pro vítěze „O nejchutnější jitrnici“ upekli krásný dvoupatrový ovocný dort
 BILBO šmak Most – ochutnávkové obložené mísy, klobásy, minirohlíky
 Uzenářství Ježek Most – klobásy, tlačenka, uzené, škvarková a pečínková
pomazánka
 Pekařství OERTELT Most – koblížky a chléb
 Rodinná firma Chovaneček Litoměřice – novobranské korálky a sušená šunka
Vzhledem k velké zimě na slavnosti jsme vařili kávu a čaj s citronem.

Okresní agrární komora Most věnovala ceny pro vítěze – dort pro nejlepšího řezníka
a 3 tašky regionálních potravin v silové soutěži.
Na slavnosti byla i přes chladné počasí velmi příjemná atmosféra a zboží ze stánků
jen mizelo.
Celou akci moderoval velmi oblíbený mostecký herec pan Jiří Kraus.
Tuto akci pořádalo Statutární město Most, Okresní agrární komora Most a
Severočeské farmářské trhy.
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